POLITYKA COOKIES
Polityka Cookies ma na celu uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych
Użytkowników Serwisu www.zikodlazdrowia.org z wykorzystaniem plików Cookies.
1. Kto jest Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych za pomocą plików Cookies od Użytkownika?
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i sposobach korzystania z danych
Użytkownika, jest Fundacja Ziko dla Zdrowia z siedzibą w Krakowie, KRS: 0000 618 913, NIP: 945 219 50 18,
REGON: 364548753 (dalej „My”).
2. W jaki sposób Użytkownik może się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących korzystania przez nas z danych osobowych Użytkownika można się z nami
skontaktować:
a) wysyłając e-mail na adres: kontakt@zikodlazdrowia.org,
b) telefonicznie: 12 687 57 90,
c) wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy serwisu www.zikodlazdrowia.org,
d) korespondencyjnie na adres: Fundacja Ziko dla Zdrowia, ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków.
3. Czym są pliki Cookies?
W Serwisie korzystamy z plików Cookies. Pliki Cookies, inaczej „ciasteczka”, to niewielkie fragmenty danych
informatycznych – pliki tekstowe, które instalują się w przeglądarce internetowej komputera Użytkownika lub
innego urządzenia mobilnego, w momencie używania Serwisu. Zwykle plik cookie składa się z informacji, z jakiej
strony internetowej pochodzi, unikatowego kodu oraz informacji o okresie przechowywania cookie
w przeglądarce internetowej Użytkownika.
Pliki Cookies w żaden sposób nie wpływają negatywnie na urządzenia, w których są przechowywane. Nie
zmieniają ustawień oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach oraz ich konfiguracji. Są w pełni
bezpieczne dla Użytkownika oraz sprzętu, który wykorzystuje do przeglądania strony.
4. Do czego służą pliki Cookies?
Pliki Cookies są nam potrzebne do zbierania danych statystycznych dotyczących Użytkowników naszego Serwisu.
Dane te, choć mogą w pewnych okolicznościach uchodzić za dane osobowe, jak np. numer IP urządzenia,
z którego korzysta Użytkownik, co do zasady mają charakter anonimowych danych statystycznych.
Nie zestawiamy tych danych z innymi informacjami o Użytkowniku, a jedynie wykorzystujemy je do poprawienia
jakości i funkcjonalności Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i jej Użytkowników, tak aby nie doszło
do wyłudzenia danych, w celu lepszego dopasowania treści do potrzeb Użytkowników i ich zainteresowań, aby
umożliwić korzystanie z mediów społecznościowych (np. wtyczka Facebook), w celu analizy ruchu, czy celach
statystycznych.
5. Jakie rodzaje plików Cookies występują?
Pliki Cookies można podzielić ze względu na okres przechowywania w przeglądarce urządzenia Użytkownika
lub źródło ich pochodzenia. Na naszej stronie internetowej stosujemy Cookies:
a) okres przechowywania:
• pliki Cookies sesyjne – są zapisywane w przeglądarce urządzenia Użytkownika, kiedy
odwiedza nasz Serwis i usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki,
• pliki Cookies trwałe – są zapisywane w przeglądarce urządzenia Użytkownika , kiedy
odwiedza nasz Serwis i przechowywane przez dłuższy czas, nawet po zamknięciu

przeglądarki, z której korzystasz. Cookies takie, mają zakodowany czas, przez jaki mogą być
przechowywane w urządzeniu Użytkownika i po jego upływie są automatycznie usuwane.
b) źródło pochodzenia:
• first-party Cookies – pliki Cookies należące do nas i pochodzące z naszego Serwisu
z zakodowaną nazwą strony – domeną,
• third-party Cookies – pliki Cookies zainstalowane w przeglądarce Użytkownika za
pośrednictwem naszego, ale pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które świadczą na
naszą rzecz usługi IT, lub z którymi współpracujemy.
6. Jakie pliki Cookies stosujemy w naszym Serwisie?
W związku z Serwisem www.zikodlazdrowia.org stosujemy funkcjonalne i analityczne pliki Cookies.
Na naszej stronie internetowej zainstalowano wtyczki oraz narzędzia pozwalające przejść Użytkownikowi do
usług innych podmiotów, np.: Facebook, YouTube, FaniMani, e-pity. Korzystanie z tych aplikacji może
powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do określonych zewnętrznych podmiotów.
7. Czym są Google Analitycs?
Są to pliki Cookies partnerów (third party), którzy świadczą na naszą rzecz usługi IT w celu badania preferencji
Użytkowników Serwisu i tworzenia raportów statystycznych, wykorzystywanych później do podnoszenia jakości
witryny. Zbierane dane to: ilość Użytkowników i sesji, czas trwania wizyty na stronie, rodzaje urządzeń oraz
systemów operacyjnych, z których korzysta Użytkownik, lokalizacja, adres URL odwiedzanej strony, pliki, na
które kliknięto lub które pobrano, termin pierwszego uruchomienia Serwisu, numer IP urządzenia Użytkownika.
8. Jak można postępować z plikami Cookies?
Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować możliwość instalacji części, bądź wszystkich plików
Cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Warto mieć na uwadze, że blokowanie jest skuteczne wyłącznie dla przeglądarki, w której dokonano zmiany
ustawień. Zablokowanie plików Cookies w konkretnej przeglądarce, nie sprawi, że ustawienia te będą dotyczyły
innych przeglądarek dostępnych w tym samym urządzeniu.
Szczegółowe informacje o możliwości zmiany ustawień plików Cookies są dostępne w ustawieniach Twojej
przeglądarki internetowej. Dla ułatwienia poniżej prezentujemy adresy stron przeglądarek, gdzie zamieszczono
szczegółowe informacje odnośnie do zmiany ustawień plików Cookies:
NAZWA PRZEGLĄDARKI

ADRES STRONY

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Opera

https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/

Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookies

